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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Kar, Kunst Educatie met Kwaliteit 
(SKKEK). SKKEK heeft als hoofddoelstelling om via het beoefenen van kunst een 
maatschappelijk sterke en tolerante samenleving te bevorderen. SKKEK is namelijk 
van mening dat het ontwikkelen en prikkelen van de creativiteit in ieder mens zorgt 
voor een brede en daarmee empathische blik op jezelf en je omgeving. Je leert 
erdoor dat er meer is dan een consumptiemaatschappij en dat mooie dingen maken 
in hoge mate bijdraagt aan je geluksgevoel. Kunst dus als gereedschap. 
 
 
Activiteiten 

In 2017 heeft Stichting Kar haar activiteiten met de Knutselkeet verder geïnitieerd in 

met name de provincie Drenthe. Dit kon door een flinke bijdrage van de Provincie 

zodat dorpen gratis gebruik konden maken van de leuke, leerzame en verbindende 

activiteiten van de keet. Er hebben in totaal 15 dorpen gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid. Ook zorginstelling Icare heeft de keet kunnen inzetten voor een 

activerend programma voor haar ouderen. Iedereen was zeer tevreden na afloop. 

Het heeft in verscheidene gevallen geleid tot vervolg opdrachten.  

Daarnaast was De Knutselkeet door heel het Noorden te vinden op evenementen als 

Girlsday, Zomerwelvaart, Kunstweekend Beetsterzwaag en verschillende scholen 

ook door heel het Noorden heen. 

De Kinderatellierroute ‘Hé kunstenaar in de buurt!’ was wederom hartstikke leuk met 

bijvoorbeeld deze keer een glaskunstenaar.  

Verder investeerde SKKEK veel tijd en energie in het opzetten van het nieuwe 

project ‘BioTopweek’ in Haren. Tijdens deze week, die in de eerste 

zomervakantieweek plaatsvond, konden kinderen hele dagen genieten van sportieve, 

kunstzinnige en culinaire activiteiten onder leiding van een team professionals. 

Op dit concept borduurde SKKEK voort door samen met andere creatieve 

ondernemers, op haar kantoorlocatie de ‘Creatieve Carrousels’ te gaan organiseren. 

Kinderen konden in één dagdeel uit twee verschillende workshops kiezen en we 

begonnen gezamenlijk met yoga. Vooral op vrije dagen was dit concept een groot 

succes. 

Tenslotte begon SKKEK in 2017 met het onderzoeken naar mogelijkheden om in 

Groningen een vaste werkplaats te starten. Een Knutselkeet XL. En ook werd het 

project ‘Mijn Dorp in de Toekomst’ aan haar voorgesteld door Challenge Solutions.  

Het was wederom een vruchtbaar jaar voor SKKEK. Waarin tenminste 500 kinderen 

bereikt werden en ook ouderen werden geactiveerd en verbonden middels kunst. 

Met trots gaan we het nieuwe jaar tegemoet. 

 

Het bestuur van Stichting Kar, 

Willeke Temmermans, Harold van Emst en Udo Bonjernoor 



Balans per 31 december 2017 

 

Balans 2017 

 

 Activa Passiva  

 Inventarissen   5.935,35  

 Hardware   1.898,63  

 Continueiteitsreserve   3.116,00  

 Bestemmingsreserve   20.333,49  

 Kas   36,25  

 Bank 17.824,18    

 Bank Spaarrekening 7.013,41    

 Debiteuren 995,48    

 Voorbelasting 5.527,17    

 Crediteuren   4.756,03  

 Schulden (kortlopend)   81,56  

 Kruisposten 82,47     

 Saldo 4.714,60     

  36.157,31 36.157,31  
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